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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi sumber 

daya manusia siswa dengan mendorong dan menggalakkan kegiatan belajar 

siswa (Syah (dalam Pratiwi, 2015: 76). Menurut Ki Hajar Dewantara (dalam 

Ihsan Fuad, 2010: 5) di Musyawarah Taman Siswa pertama tahun 1930 

pendidikan pada umumnya berarti bekerja keras untuk meningkatkan budi 

pekerti (kekuatan batin, budi pekerti), akal (kecerdasan), dan jasmani anak. 

Semua ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga kita dapat 

memajukan kesempurnaan hidup, dan kehidupan serta penghidupan anak-anak 

yang kita didik hidup selaras dengan dunia mereka. Khususnya di bidang 

pendidikan yang diatur dalam UU No. 1. Nomor 20 Tahun 2003 mengatur, 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran, agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya, memperoleh kekuatan spiritual, keyakinan agama, dan 

pengendalian diri, serta memperoleh kekuatan spiritual, keyakinan beragama, dan 

pengendalian diri., Kepribadian, kebijaksanaan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, negara dan negaranya (Agung Iskandar, 

2006: 2). 

 Di awal tahun 2020, dunia saat ini dihebohkan dengan merebaknya virus 

baru yaitu 2019 Coronavirus Disease (COVID-19). Virus ini pertama kali 

ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Hal ini sesuai dengan 

pandangan Susilo Adityo dkk (2020: 45), yang menyebutkan kasus COVID-19 

pertama terjadi di pasar ikan di Wuhan. Dari 18 Desember hingga 29 Desember 

2019, 5 warga Wuhan menerima pengobatan. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 

Januari 2020, jumlah kasus COVID-19 meningkat pesat, mencapai 44 kasus. 

Dalam waktu kurang dari sebulan, virus tersebut telah menyebar ke beberapa 

negara lain, seperti China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. 
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 Menurut Yurianto (dalam Dewi, 2020: 56), Coronavirus Disease 19 atau 

yang biasa dikenal dengan COVID-19 merupakan jenis penyakit baru yang belum 

pernah ditemukan pada manusia sebelumnya. Tanda dan gejala COVID-19 antara 

lain sesak napas, demam, dan batuk. Masa inkubasi rata-rata adalah 5-6 hari, dan 

masa inkubasi terlama adalah 14 hari. Pada 30 Januari 2020, organisasi kesehatan 

dunia mengumumkan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang melanda dunia. 

Pada 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan sebanyak 2 kasus terkonfirmasi 

COVID-19. Hingga 16 Maret 2020, 10 di antaranya terkonfirmasi positif corona. 

 Menurut Dewi (2020: 56), virus COVID-19 di Indonesia saat ini berdampak 

pada seluruh masyarakat diberbagai bidang seperti masyarakat, ekonomi, 

pariwisata, agama, dan pendidikan. Pada 18 Maret 2020, pemerintah 

mengeluarkan Surat Pemberitahuan (SE) yang menyatakan bahwa dalam rangka 

menekan penyebaran virus COVID-19, khususnya di bidang pendidikan, semua 

kegiatan di dalam dan di luar ruangan disemua departemen ditiadakan untuk 

sementara. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

pelaksanaan kebijakan pendidikan selama masa darurat penyebaran COVID-19, 

yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran dilakukan di luar rumah melalui 

pembelajaran online/jarak jauh untuk memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna kepada siswa. Belajar di rumah bisa fokus pada pendidikan kecakapan 

hidup, termasuk pandemi COVID-19. 

 Dampak pandemi COVID-19 kini sudah mulai merambah sektor 

pendidikan, dan pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk 

menutup semua institusi pendidikan. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus 

COVID-19. Diharapkan seluruh institusi pendidikan tidak melakukan aktivitas 

seperti biasa, yang dapat meminimalisir penyebaran penyakit COVID-19 ini. 

Menurut Isma (dalam Dewi, 2020: 56), dengan bantuan bimbingan orang tua, 

pembelajaran di SD juga menggunakan pembelajaran online/jarak jauh. 

Pembelajaran online adalah penggunaan internet dalam proses pembelajaran. 

Melalui pembelajaran online, siswa dapat secara fleksibel mengatur waktu belajar 

mereka dan belajar kapan saja, di mana saja. Siswa dapat berinteraksi dengan guru 
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menggunakan beberapa aplikasi seperti google classroom, video conference, 

telepon atau live chat, zoom atau grup whatsapp. Pembelajaran ini merupakan 

inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan ketersediaan sumber belajar yang 

variatif. 

 Untuk mendukung kelangsungan proses pendidikan dan pembelajaran, grup 

whatsapp dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh 

dapat diselesaikan oleh siswa dan guru yang termasuk dalam kelompok tertentu. 

Pembelajaran semacam ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan 

persetujuan guru dan siswa. Jika pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, 

Anda dapat melakukan pembelajaran jarak jauh, kemudian menginformasikan 

kepada siswa materi dan tugas yang akan diberikan oleh guru. Menurut Wijaya 

(dalam Dewi, 2020: 58), belajar di rumah tidak menjadi masalah, karena belajar 

bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, apalagi dengan dukungan sistem online. 

Dengan demikian, proses belajar dapat berlangsung di rumah, sekolah atau 

masyarakat. Oleh karena itu, dengan dukungan internet dan fasilitas lainnya, 

semuanya dapat berjalan dengan baik. 

 Keterampilan berpikir kritis sangat penting dan harus ditanamkan di 

sekolah, keluarga dan masyarakat sejak dini. Untuk mencapai hasil terbaik dalam 

proses pembelajaran, diperlukan pemikiran kritis yang positif. Meskipun kegiatan 

pembelajaran tatap muka berkurang, namun kemampuan berpikir kritis siswa 

berkurang yang berujung pada penurunan hasil belajar. Di masa pandemi seperti 

ini, kegiatan belajar mengajar di sekolah dikurangi untuk belajar melalui 

whatsApp. Sebelum memberikan pekerjaan rumah, guru tidak menentukan 

terlebih dahulu materi yang akan diberikan, sehingga mengakibatkan siswa tidak 

memahami materi atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Sekaligus 

untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa, guru harus langsung 

menjelaskan kepada siswa agar siswa mengerti, guru bertanya kepada siswa, 

meskipun pertanyaannya sederhana, Anda dapat secara tidak langsung dan 

kerlahan membiarkan anak berpikir kritis. Menurut Halper (dalam Ahmatika, 

2010: 395), berpikir kritis adalah kemampuan untuk memberikan keterampilan 

kognitif atau strategi ketika menentukan tujuan. Proses dilalui setelah target 
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ditentukan, dan target langsung dipertimbangkan dan dirujuk. Sementara secara 

efektif menggunakan semua keterampilan ini dalam konteks dan jenis yang tepat, 

ada kebutuhan untuk mengembangkan bentuk pemikiran yang memecahkan 

masalah, membentuk kesimpulan, mengumpulkan kemungkinan, dan membuat 

keputusan. Anderson (dalam Lestari, 2014: 37) mengemukakan bahwa ketika 

berpikir kritis berkembang, seseorang cenderung mencari kebenaran, terbuka dan 

toleran terhadap ide-ide baru, dapat menganalisis masalah dengan baik, berpikir 

sistematis, dan penuh rasa ingin tahu. Berpikir dan mampu berpikir secara 

mandiri.   

Kemampuan berpikir kritis harus ada pada setiap individu agar tidak selalu 

mudah percaya pada informasi yang tidak benar dan tidak terburu-buru 

mengambil keputusan untuk bertindak. Sekolah merupakan salah satu tempat 

dimana individu dapat berpikir kritis. Matematika merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan di SD/MI. Matematika harus diajarkan kepada semua 

siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali mereka dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif dan berkolaborasi. Kunci untuk 

belajar matematika adalah untuk meningkatkan keterampilan matematika dasar 

Anda. Keterampilan dasar soal adalah penalaran matematis. Untuk meningkatkan 

kemampuan dasar siswa harus diinstruksikan untuk mengamati, menebak, 

bertindak, mencoba dan menjawab pertanyaan sehingga dapat mengembangkan 

kemampuan berpikirnya. Kemampuan berpikir yang dibimbing oleh pembelajaran 

di sekolah dasar adalah berpikir kritis. 

Yaumi (dalam Kusmariyatni et.al, 2016: 2) berpendapat bahwa berpikir 

kritis adalah kemampuan kognitif untuk menarik kesimpulan berdasarkan 

penalaran logis dan bukti empiris. Keterampilan berpikir kritis siswa dalam 

pembelajaran matematika diperlukan untuk memahami dan memecahkan masalah 

yang dihadapinya, serta menganalisis dan mengevaluasi pemikirannya dengan 

lebih baik untuk meminimalkan kesalahan. Materi dan tahapan dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang dikembangkan di sekolah dasar 

dapat disederhanakan dan disesuaikan dengan tingkat dan kemampuan kognitif 

siswa. 
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Siswa yang mempelajari matematika telah berkembang menjadi individu 

yang mampu berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan masalah matematika 

yang dihadapinya, materi matematika yang dipelajarinya, dan proses berpikir yang 

berlangsung. Karena siswa selalu menjadi orang penting dalam belajar 

matematika, seseorang mencoba mencari solusi menggunakan strategi lain. 

Berpikir kritis membutuhkan komitmen, kemauan keras, dan sikap yang tidak 

mudah menyerah dalam menghadapi tantangan yang sulit. Demikian juga, pemikir 

siswa harus merangkul ide-ide baru. Tentu saja, itu bukan tugas yang mudah, 

tetapi siswa harus bekerja keras untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa. 

Bahkan ketika belajar online, guru harus memahami bahwa tidak semua 

siswa memiliki keterampilan yang berbeda dan tidak semua siswa senang belajar 

matematika. Beberapa siswa mengalami kesulitan belajar matematika, sementara 

yang lain mengalami kesulitan belajar matematika. Jadi perlu dipelajari sekaligus 

dipahami mengapa mudah dilupakan. Saat ini, pembelajaran berlangsung secara 

online, tetapi guru perlu lebih fokus karena guru mengirim semua informasi dan 

siswa hanya menerima informasi yang dijelaskan guru melalui web. Hal ini 

membuat proses belajar siswa menjadi pasif. Kecenderungan siswa tidak 

menyukai matematika, belajar matematika hanya ketika menghadapi ulangan 

harian (dalam Purwaningrum, 2016: 126). Banyak siswa sekolah dasar yang 

merasa bosan belajar matematika karena sulit untuk menyelesaikannya. Menurut 

Haety (dalam Purwaningrum, 2016: 127-128), ia menyatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran, banyak guru masih menggunakan tes instruktur-sentris yang 

membatasi peran aktif siswa. Hal ini menyebabkan relatif rendahnya kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah pada mata pelajaran matematika 

 Pembelajaran matematika di sekolah dasar memerlukan perhatian 

khusus, karena merupakan dasar dari konsep-konsep yang mendasari 

pembelajaran selanjutnya. Menurut Heruman (dalam Rahmawati & 

Purwaningrum, 2019: 256), model pengembangan bagi semua siswa adalah 

matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dan menakutkan bagi siswa. 

Tentu saja, banyak siswa yang takut dengan matematika. Situasi ini, ditambah 

dengan kurangnya antusiasme siswa, menghasilkan kinerja akademik yang buruk 
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dalam matematika. Selain itu, siswa tidak menyukai matematika karena proses 

belajar mengajar masih tradisional, berpusat pada guru dan membosankan. 

Dengan pendekatan tradisional, pembelajaran dapat mematikan semangat 

demokrasi dan kreativitas siswa, karena siswa memiliki lebih sedikit kesempatan 

untuk terlibat dalam pembelajaran. Siswa tidak memiliki kesempatan untuk 

berkembang saat belajar dan tidak memiliki kesempatan untuk memaksimalkan 

potensi dan potensinya. (Sappaile, dkk (dalam Rahmawati dan Purwaningrum, 

2019: 256)). Akibatnya, pengetahuan yang diperoleh siswa saat belajar 

matematika bukanlah pengetahuan yang bermakna dan pengetahuan ini hanya 

disimpan sementara dan kemudian dilupakan. Oleh karena itu, guru sebagai 

bagian dari agen pendidikan harus mampu berpikir kreatif dan inovatif (dalam 

Rahmawati dan Purwaningrum, 2019: 256)).  

 KPK dan FPB merupakan salah satu pembelajaran matematika di kelas 

IV. KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) adalah kelipatan minimal dari dua 

kemitraan atau lebih, sedangkan FPB (Faktor Persekutuan Terbesar) adalah 

koefisien maksimum dari dua angka atau lebih (Aslamiah Zaiatul, 2019: 12). 

Banyak siswa yang kesulitan dalam memahami matematika terutama materi KPK 

dan FPB. Hal ini disebabkan karena karakteristik matematika itu sendiri yaitu 

matematika bersifat abstrak sehingga siswa harus menggunakan kemampuan 

penalarannya untuk memahami pelajaran matematika. Apalagi sekarang ada 

covid-19 yang mengakibatkan libur sekolah dan pembelajaran dilakukan dari 

jarak jauh. Pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran materi KPK dan 

FPB hanya berupa pemberian tugas secara online tanpa menjelaskan materi 

terlebih dahulu. Hal ini dirasa kurang tepat dalam pembelajaran karena siswa 

tidak memahami materi dan tidak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru. Materi KPK dan FPB harus dijelaskan langsung karena 

banyak mahasiswa yang masih bingung cara menentukan KPK dan FPB, dan 

banyak mahasiswa mengerjakan tugas tanpa memperhatikan proses penyelesaian 

yang benar. Menurut Ijudin (dalam Maspupah dan Meilani, 2019:27) menyatakan 

bahwa siswa cenderung menghafal rumus tanpa memahami konsep dan 

mengerjakan soal matematika dengan asal-asalan. Siswa lebih suka menggunakan 
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metode singkat tanpa memperhatikan proses penyelesaian dengan benar. Jika 

siswa menguasai konsep, berarti mereka dapat memahami penggunaan konsep 

dalam memecahkan masalah. 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada 

tanggal 20 Januari 2021 dengan siswa kelas IV, wali kelas IV dan orang tua siswa. 

Karena situasi saat ini dengan COVID-19, sekolah diliburkan tetapi guru tetap 

masuk meskipun tidak ada siswa. Oleh karena itu, tempat yang paling relevan 

untuk melakukan penelitian adalah di rumah siswa atau wali siswa kelas IV dan di 

SDN 3 Undaan Lor, Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. 

Siswa yang akan dijadikan sumber data adalah siswa kelas IV yang terdiri dari 3 

siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan dengan jumlah siswa 5 orang. Hasil 

observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa selama masa pandemi covid-

19, siswa SD mengalami kendala atau kesulitan yang dialami saat belajar online. 

Adanya bentuk penugasan via online, siswa merasa bingung karena siswa harus 

mempelajari materi sendiri, yang berbeda dengan sebelum diterapkannya 

pembelajaran online, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari, sehingga 

memudahkan siswa untuk memahaminya. Dengan pembelajaran online, 

kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada materi KPK dan FPB mengalami 

penurunan. Matematika merupakan mata pelajaran yang sangat ditakuti oleh 

banyak siswa terutama materi KPK dan FPB harus dijelaskan langsung oleh guru 

namun pada masa pandemi ini guru tidak dapat menjelaskan secara langsung 

sehingga mengakibatkan menurunnya kemampuan berpikir kritis siswa. Di Desa 

Undaan Lor sendiri, sebagian besar orang tua sibuk bekerja sehingga tidak ada 

waktu luang untuk bersama anak atau membantu siswa mengerjakan tugasnya. 

Sehingga dapat memicu ketidaktertarikan anak dalam belajar. 

 Kusmariyatni dkk (2016: 1) juga melakukan penelitian tentang analisis 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV dalam pembelajaran matematika, 

menunjukkan bahwa (1) rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV 

adalah 55,04 yang tergolong rendah, dengan Indikator tertinggi adalah indikator 

soal analisis sebesar 82,99% dan indikator terendah adalah indikator identifikasi 

asumsi 0%. (2) upaya yang dilakukan guru di SD Negeri 2 Pemaron untuk 
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pengembangan kemampuan berpikir kritis yaitu memberikan pertanyaan terbuka 

dan memberikan bimbingan belajar. (3) kendala yang dihadapi guru dan siswa 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa yaitu fasilitas sekolah 

yang kurang memadai, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap kegiatan 

belajar anaknya. 

 Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Lestari (2015: 36) tentang 

penerapan brain-based learning untuk meningkatkan keterampilan koneksi dan 

keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa SMP menunjukkan hasil 

bahwa: 1) meningkatkan koneksi matematis siswa dan keterampilan berpikir kritis 

melalui brain-based learning lebih baik daripada siswa yang menerima 

pembelajaran langsung; 2) secara keseluruhan motivasi dan respon belajar siswa 

yang menerima pembelajaran matematika melalui brain-based learning, 

menunjukkan sikap yang positif. 

 Berdasarkan uraian tersebut peneliti memandang penting untuk melakukan 

penelitian tentang bagaimana kemampuan berpikir kritis anak selama pandemi 

covid-19, dengan memfokuskan penelitiannya pada bagaimana kemampuan 

berpikir kritis anak selama pandemi covid-19, sehingga pada penelitian ini akan 

diberi judul “Kemampuan Berpikir Kritis Pada Materi KPK dan FPB dalam 

Pembelajaran Daring Siswa Kelas IV SDN 3 Undaan Lor Kudus”. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa pada materi KPK dan FPB 

dalam pembelajaran daring? 

2. Hambatan siswa dalam pembelajaran daring pada kemampuan berpikir 

kritis? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penlitian sebagai berikut: 
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1. Mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi KPK dan 

FPB dalam pembelejaran daring. 

2. Mendeskripsikan hambatan siswa dalam pembelajaran daring pada 

kemampuan berpikir kritis? 

 

I.4   Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis peneliti ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dunia 

pendidikan khusunya siswa terhadap kemampuan berpikir kritis sehingga 

dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian lainnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa Sekolah Dasar 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek positif bagi 

siswa supaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis alam belajar.. 

b. Bagi Orang Tua Siswa 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan orang tua sadar akan 

perannya dalam memberikan motivasi kepada anaknya supaya anaknya 

lebih meningkatkan minat dalam belajar. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi sekolah dalam hal karakter 

peserta didik yang baik. Terkait hasil belajar yang baik dapat 

meningkatkan mutu dan kualitas sekolahnya sehingga penelitian ini 

dapat memberikan manfaat yang tepat guna. 

d. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman, sekaligus bekal untuk menjadi pendidik 

dimasa yang akan dating. 

 

 


